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ATA DE SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 2º. REUNIÃO 

SESSÃO DESERTA 
 

Às 22 de setembro de 2020 às 14:00:00, compareceram a sala de licitações, sito à Rua 

Cônego Florentino Barbosa, 01, Centro , Desterro-PB, CEP nº 58695000, fone 8334731171, 

o Pregoeiro Francisco de Assis Ferreira Silva (Pregoeiro Oficial/PMD), Nivia Alves de 

Moura (Equipe de Apoio de Pregão), Marcos Antônio Bezerra (Equipe de Apoio de 

Pregão), da Prefeitura Municipal de Desterro, doravante denominados simplesmente 

Pregoeiro e equipe de apoio, a fim de conduzir os trabalhos atinentes à sessão pública 

relativa ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2020 2º. REUNIÃO, cujo objeto é a 

Contratações de serviços de fornecimento de refeições pronta (tipo almoço) destinado 

aos servidores e prestadores de serviços quando estiver a serviço do município, 

conforme Especificação Técnica e demais condições do Edital e seus Anexos. Dando início 

aos trabalhos, o Pregoeiro declarou aberta a sessão, sendo que nenhuma empresa licitante 

se fez presente à sessão pública. O Pregoeiro declarou a licitação deserta, por não haver 

licitante interessada para o objeto do certame. A decisão do Pregoeiro é pelo agendamento 

de nova sessão pública, cumprindo-se todos os atos de publicidade do feito. Desta forma, 

visando o interesse público na licitação, a economia processual e sem ferir qualquer 

princípio basilar da licitação, mas sim, aumentando a possibilidade de participação de 

licitantes, o Pregoeiro proporá a publicidade conforme mencionado nesta ata, com nova 

sessão a ser agendada. Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Pregoeiro declarou 

encerrada a sessão, mandando lavrar a presente Ata que, depois de lida e estando de 

acordo, foi assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 
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